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Tisková zpráva 
Představitelé Liberce uctili památku obětí  

druhé světové války 

Položili své životy, abychom žili v míru. Význam nápisu na památníku padlých na vojenském hřbitově 

v Ruprechticích si znovu po roce připomněly desítky lidí v čele s představiteli statutárního města 

Liberec. Pietní akt u příležitosti oslav 73. výročí ukončení 2. světové války v Evropě uspořádala v den 

státního svátku Dne vítězství v úterý 8. května liberecká radnice. 

Památku těch, kteří ve válce položili svůj život za svobodu a mír a přispěli k osvobození naší vlasti, sem 

přišlo minutou ticha a položením květin uctít vedení města v čele s primátorem Tiborem Batthyánym, 

dále velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany plukovník Karel Navrátil, senátor za 

Liberecký kraj Michael Canov, hejtman Martin Půta a další zástupci Libereckého kraje, Parlamentu ČR, 

Krajského vojenského velitelství Liberec, Krajského ředitelství Policie ČR, Technické univerzity a 

členové mnoha dalších místních spolků, sdružení a odbojových organizací včetně několika pamětníků. 

„Nastává doba, kdy o druhé světové válce nebude mít kdo vyprávět a pro další generace bude stále 

snadnější podlehnout dojmu, že už je to jen kus historie. To by byla velká chyba. Největší válečný konflikt 

v dějinách lidstva sice před 73 lety skončil, ale přesto se od roku 1945 neustále někde bojuje, vraždí a 

utlačuje. Ozbrojené nepokoje probíhají i relativně nedaleko od nás,“ řekl primátor Tibor Batthyány 

s tím, že Den vítězství proto není jen o tom, abychom velkolepě oslavovali konec druhé světové války, 

ale také abychom před všemi dalšími válkami varovali. 

„Hrdinové, kteří měli to štěstí a přežili hrůzy na bojišti, nám zanechali svůj odkaz a je na nás a našich 

potomcích, abychom si ho uměli vážit a dokázali ho šířit dál. Třeba jen symbolickým vyvěšením vlajky, 

které není jen laciným gestem, ale výrazem národní hrdosti,“ doplnil primátor. 

Následoval vzpomínkový akt na Štefánikově náměstí a tradiční průchod památníkem věnovaným 

bojovníkům a obětem za svobodu vlasti za melodie skladby Večerka a zakončení českou státní hymnou 

u Lidické hrušně. Štěp památného stromu nechalo vedení města zasadit v roce 2016 na Den vítězství 

jako nový pietní symbol. 


